Wario and co Media Presenterar;
Starring: bröderna Wario-Ware-Man, Warrio, VARIO, och biet Maja, i:
Wario bros' & Maya the Bee! (Påbörjades: 09/02/2018 23:32|Blev klart: 01/03/2018 22:54)
Series 1, Episode 2: Wariobrödernas Bikingtur.
Berättar Wario-Ware-Man: Dagen är fin och solig for alla invånare i Wario Island, och alla är antingen inne
eller ute och gör sitt. Inne I Wariobrödernas hus däremot är det stora soffhänget, och Maja verkar vara på
besök hos de även. Jag, Wario-Ware-Man, är berättare för denna showen, eftersom... ja, Wario slutade sin
roll som berättare efter att The Wario Show slutat. Denna episod må ha soffhäng som en början på
berättelsen, men det har inte alltid vart så i Wario Showen, och det kommer inte att förbli ett evigt tema i
denna serien heller. Nåja, nog med tjatter nu. Inom en stund eller så kommer våra vänners tillvaro att ändra
riktning. Vad de hittar på härnäst, det får ni läsare så småningom reda på under episodens gång.
Warrio: *Gääsp!* ... Tja, vad sjuttsingen ska man göra under en dag som denna. Jag menar, visserligen
steker ju solen där ute och vädret är fint och allt, enda problemet är... att jag fankemig inte kan komma på
något vettigt att pyssla med...
Maja: Mm... Samma här. Visserligen kan vi väl slå på Tvn och hitta nåt att titta på, men... eran TV verkar
inte fungera just nu.
Warrio: Just det. Tvn la av för någon dag eller så. Vi har försökt övertala VARIO här att det nu är dags för
oss att köpa en ny TV, men han vägrar lyssna!
VARIO: Bla bla bla. Jag tycker inte om de nya platttevena som finns ute i dagens butiker. Man ser knappt
hela rutan framför sig jämfört med de gamla tjockisvarianterna.
Warrio: Jamen, vi kan väl iallafall köpa en digital-tv nu vid detta laget eller? Så farligt är det väl ändå inte
med en sådan TV hemma??
VARIO: Öhm... mjaee, men ändå föredrar jag kabel-tv framför allt annat, och det skall vara en tjockis-TV
även!
Warrio: Jadå, klart det blir en tjockis-TV. Men någon kabel-tv blir det nog inte. De tillverkas liksom inte
numera.
Maja: Warrio har faktiskt rätt där VARIO. Även om det fortfarande finns tjocka, fyrkantiga digital-tv
apparater, så är det väldigt få ställen som gör såna nu för tiden.
VARIO: Struntar jag i. Jag VILL ha Kabel-TV, inget annat!
Maja: Suck... honom går det bara inte att övertala om vissa ämnen ibland.
Warrio: Jag sa ju att han inte lyssnar. Det är helt lönlöst att ens försöka med honom...
Wario-Ware-Man: Jahapp, vad snackar ni soffhängare här om då?
Warrio: Det är om VARIO och hans uppenbara beroende av Kabel-TV... Maja försökte övertala honom
nyss, men det var som jag sa till henne, det går bara inte!
Wario-Ware-Man: Ja, jag vet att våran TV är kaputt just nu. Jag ringde efter en TV reparatör igår, och han
kommer nog hit nån dag och tar en titt på den. Men ärligt nu VARIO, så borde det väl ändå vara dags att
göra oss av med denna manicken och helt enkelt leta efter en ny TV.
VARIO: Jo, men då får det INTE bli en platt-TV isåfall.
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Wario-Ware-Man: Det har jag redan på mitt minne sörru. Personligen kan inte jag heller titta på en sån där
stor mackapär. Är lite svårt för ögonen liksom.
VARIO: Men, visst blir det en Kabel-TV va, eller hur?
Wario-Ware-Man: Nej. Det kommer att bli en Digital-TV.
VARIO: Varför då? Digital-TV är ju bara skit.
Wario-Ware-Man: Men för sjuttonde miljonte gången; Digital-TV är det som gäller numera. Det görs
ingen Kabel-TV längre. De flesta tillverkarna har slutat med det för flera år sen, och även om vi skulle
hitta en begagnad Kabel-TV så är det inte säkert att den håller speciellt länge till.
Warrio: Precis. Kan vi inte ta och prata om nåt annat nu eller tycker du?
VARIO: Ja ja, jag ger mig väl då. *tittar bort mot Papegojans bur och ser att han har ramlat upp och ner i
sovande ställning* Öhm, din papegoja har fallit ner från pinnen igen Warrio.
Warrio: Det var som fasen. Har den inte ramlat ner tillräckligt många gånger nu eller? Får nog fundera på
att köpa nån form av säng till den om detta ska fortsätta hålla på. *går till papegojans bur för att sätta den
på pinnen igen*
Maja: Det där var nånting nytt för mig att se. En papegoja som ramlar ner från sin pinne medans den
fortfarande sover!
VARIO: Jo, det där har pågått ett bra tag nu. Jag vet inte vad det är som gör att den bara ramlar ner sådär
då och då. Ingen av oss vet riktigt varför.
Wario-Ware-Man: Precis... gääsp... Nä vet ni vad, jag tycker det är tråkigt att bara sitta här inne och inte
göra nåt. Vad sägs om att vi åker ut och hittar på något?
VARIO: Skojar du? Det e ju stekhett där utanför. Bara man vistas ute i solen så råkar man plötsligt ut för
ett svettbad!
Wario-Ware-Man: Lägg ägg nu, så farligt kan det väl inte vara? *öppnar dörren och går ut för att känna
efter* hm? Jag känner inget plötsligt bad av svett! ...
*SPLASH!!*
Wario-Ware-Man: Pfft... yuck!! vart kommer denna svettdroppe ifrån?? *tittar upp och får se en vanlig
kråka som har beslagtagit taket på deras hus, sittandes på en solstol medans solen steker på honom* Amen
det var ju väldigt lägligt att lämpa av den där droppen svett på mig va!!
Kråkan som solbadar uppe på taket: Äh, håll truten med dig tjockis. Jag badar väl sol om jag vill va! Eller
vill du kanske smaka på min vassa näbb?!! *visar sin väldigt vassa näbb för Wario-Ware-Man samtidigt
som den flinar lömskt*
Wario-Ware-Man: Öhm... jag tror jag går tillbaka in igen! *sticker in igen och stänger dörren*
VARIO: Vad var det jag sa va. Visst hade jag väl rätt om att man badar svett därute?
Wario-Ware-Man: Ja, men INTE på grund av solen iallafall. Det är nämligen en svart kråka uppe på vårat
tak som sitter och solbadar så mycket att han svettas floder!
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VARIO: Jaså?? Ok, då vet vi åtminstone nu vart det kommer ifrån!
Wario-Ware-Man: Just det. Vi får nog ta bakdörren istället så vi slipper få hans svett på oss!
Maja: Ok, vi kommer!
Berättar Wario-Ware-Man: Trötta på att bara sitta inne hela tiden så bestämmer sig Wario-Ware-Man och
de andra att hitta på nånting. Tyvärr sitter en kråka uppe på deras tak och solbadar, så de går ut via
bakdörren istället. Efter att de tagit fram sina Wario-Bikes så bär det strax av för resa.
Wario-Ware-Man: Alright. Är alla klara för avfärd?
Warrio: Jag har bara packat med mig det nödvändigaste.
VARIO: Även jag med. *står och packar ner en flaska jordgubbssaft i sin ryggsäck*
Warrio: *är tyst i några sekunder medans han tittar på när VARIO stoppar ner saften i sin väska* Undrar
om han nånsin kommer börja dricka annat än bara saft hela tiden...
VARIO: Jag hörde allt det där!
Warrio: Ja ja. Inte för att jag orkar argumentera om det där hela tiden, men jag vill bara säga... att du
kanske borde fundera på att hitta nån annan favoritdryck. Jag menar, för variationens skull liksom!
VARIO: Tja, det vill förstås säga, om det verkligen finns något annat som jag också tycker om.
Wario-Ware-Man: Ähum, jag tycker att vi lägger det där åt sidan nu. Det där är VARIO's sak, inte din.
Warrio: Ok, sorry... Då hoppar vi väl upp på våra bikar och sätter fart... vart nånstans??
Maja: Hm, jag antar att eftersom Wario-Ware-Man inte sagt att vi ska nån speciellt stans, så blir det väl en
allmän åktur bara.
Wario-Ware-Man: Just det. Vem bara vet, vi kanske hittar något på vägen också!
Warrio: Typ en skattgömma??
Wario-Ware-Man: Troligen. Nåja, är alla uppe på sina bikar?
Warrio: Jag och VARIO är det!
Maja: Jag e redo iallafall!
Wario-Ware-Man: Ok, då åker vi iväg!!
Berättar Wario-Ware-Man: Brruum, brruum, så ger sig våra vänner ut på en liten åktur! Hur det hela
kommer gå sen det... det får vi helt enkelt se under episodens gång, antar jag väl.
Warrio: Tror ni vi kommer stöta på någon skattgömma under våran åktur?
Maja: Precis som Wario-Ware-Man sa innan vi åkte; troligen.
VARIO: Antingen det, eller också stöter vi väl på lite kuliga syner eller ställen här och var.
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Wario-Ware-Man: Det där andra som VARIO sa låter nog mera troligt. Men än så länge har vi bara börjat
våran åktur, så vad som helst kan hända!
Berättar Wario-Ware-Man: De fortsätter åka. Senare frampå har de kommit utanför stan, åkandes på
motorvägen i full karriär. De stannar sen framför en vägskylt för att se vart de tänker ta vägen härnäst.
Wario-Ware-Man: Hm. Det står på skylten här att i närheten ligger det en Konsum butik! Vill nån av oss
dit och kika lite kanske?
Warrio: Jag och VARIO kanske vill dit! Vad säger ni andra?
Maja: Hm... Jag behöver ändå handla lite där. Mestadels städgrejer... för mig går det bra.
Wario-Ware-Man: Alright. Då åker vi till Konsum och tittar lite!
Berättar Wario-Ware-Man: De åker bort till Konsum butiken för att spana lite, och eventuellt shoppa lite
krubb och städgrunkor. Efter att ha kommit dit och parkerat sina bikes går de in i butiken.
Warrio: My Garlic... att denna butiken fortfarande finns kvar i våran värld. I den riktiga verkligheten
utanför så finns det namnet knappt ens kvar! Det är alltid "Coop Konsum" eller "Coop Forum" som gäller
där...
Wario-Ware-Man: Precis. Jag kan ena hålla med om att dessa namnbyten på butiker börjar bli lite väl
tjatigt. Man känner knappt igen ställena längre.
Warrio: Synd bara att de inte har "Garlic Paradise" affären härinne...
Wario-Ware-Man: Lite av en osis där ja... Vi har ju iallafall Konsum här, och även i dessa butiker har de
god och smarrig vitlök!
Berättar Wario-Ware-Man: De går in på Konsum för att shoppa lite. Medans Maja hittar det mesta hon vill
ha så har Warrio och VARIO problem med att välja sitt, vilket irriterar Wario-Ware-Man litegrann.
Wario-Ware-Man: Men kom igen nu grabbar, välj det ni vill ha nu då. Jag håller nu på här och väljer de
varor vi ska shoppa till vårt hem, och jag e redan snart klar. *står med sin lilla shoppingvagn med de saker
han tänker köpa hem*
Warrio: Ja, jag försöker välja här, men de verkar inte ha något som lockar mig. VARIO däremot verkar ha
värre problem än mig. Han verkar inte kunna avgöra vad han vill ha eller om han ska ha nåt
överhuvudtaget.
Wario-Ware-Man: VARIO. Ta och bestäm dig nu för fanken. Vi kan inte vara härinne hela dan!
VARIO: Ja ja ja... vet bara inte vad jag ska roffa åt mig... eller om jag ska ha nåt...
Wario-Ware-Man: *suck...* jag har det mesta i min shoppingvagn här, så jag kan väl lika gärna leta upp
resten och gå till kassan sen. Ni andra kommer när ni väl har bestämt er.
Warrio: Sure... *tar en titt på hans shoppingvagn medans Wario-Ware-Man går iväg* verkar vara lite väl
lite varor i den bara... *tar ett litet snabbkik i hyllan* Alright, då tar jag väl en chokladkaka med
vitlökssmak isåfall. Har du bestämt dig ännu VARIO?
VARIO: Inte än Warrio. Har fortfarande problem med att ens kunna bestämma mig för nåt...
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Warrio: Men herrevitlök... inte ska det väl behöva vara så svårt att bestämma sig för något. Vi borde allt
skynda oss på lite sörru, annars kanske de andra åker utan oss.
VARIO: Ingen risk sörru. *pekar bort mot Maja, där hon står och tittar bland alla städgrejer i godan ro.*
Warrio: *Suck...* Den ena värre än den andra alltså... Nåja, jag har valt mitt nu. Jag går bort till WarioWare-Man vid kassan så länge.
VARIO: Alright.
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio går bort till Wario-Ware-Man där han nu står vid kassan och väntar. De
väntar på att de andra ska komma, men ser ingen skymt av de.
Wario-Ware-Man: Hm... väldigt vad de andra tar tid på sig då. VARIO har väl ändå inte fått stor
beslutsångest vid det där gåttigottgott stället eller?!
Warrio: Tänker precis samma där... Öhm, jag måste gå på toaletten. Kan du hålla öga på min chokladkaka
tills jag kommer tillbaka Wario-Ware-Man?
Wario-Ware-Man: Tja... kan jag väl göra. Ta inte för lång tid på dig bara, ok?
Warrio: Nej då. *går iväg till nån toalett inne i butiken för att lägga lite vitlök*
Wario-Ware-Man: Känner jag honom rätt så lär det nog ta minst en halvtimme för honom att bli klar efter
sitt lilla toabesök... *står och väntar en liten stund, och får syn på Maja bärandes på två shoppingkorgar,
fyllda med städsaker* Men tjena bi tjejen! Jag ser att du har händerna fulla.
Maja: Japp. Det blev lite mer än vad jag väntat mig bara.
Wario-Ware-Man: Men, det är väl inte bara städsaker i de där korgarna, eller?
Maja: Nej då. Jag lyckades allt att knö ner en eller annan honungsburk i nån av de.
Wario-Ware-Man: Har du sett VARIO? Han borde vart här nu, men verkar inte ens komma.
Maja: Har tyvärr inte sett han. Men jag hoppas iallafall att han är på väg.
Wario-Ware-Man: Jahapp. Alright, då får vi väl stå här och vänta en stund till då.
--Efter att en halvtimme har gått-Wario-Ware-Man: Nä nu börjar jag bli lite otålig. Vi måste snart betala våra varor och sticka vidare. Om
VARIO inte kommer nu så...
Maja: Öhm, VARIO verkar komma nu ser jag. Och han verkar ha haft lite problem med att kunna
bestämma sig för nåt!
Wario-Ware-Man: Vad...? Men VARIO, inte är väl det där hela hyllan du tagit med dig, eller??
VARIO: *håller i butikshyllan med båda händerna* Tja... jag kunde inte välja vad jag ville ha, så jag... jag
tog hela hyllan istället.
Maja: Jag... jag tror inte Wario-Ware-Man har råd att betala allt det där VARIO!
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VARIO: Jaså??
Wario-Ware-Man: Just det. Om inte du kan välja något, så får jag välja något till dig isåfall.
VARIO: Hm... är lite osäker där sörru...
Warrio: Tja', nu är jag tillbaka igen! Blev fast på toaletten lite längre än jag själv ville på grund av en vitlök
som inte ville plumsa ner.
Wario-Ware-Man: Som om vi eller läsarna ens vill veta det där...
Warrio: Men... VARIO, har du tagit med dig hela hyllan eller?!
VARIO: Um... jepp.
Warrio: Tyvärr har vi inte råd med allt det där. Bara Wario-Ware-Man har sin plånbok med sig, och Maja
verkar ändå ha händerna fulla, och är väl på väg och betala sitt snart, så...
VARIO: Amen ska jag behöva gå tillbaka med denna hylla igen eller?!!
Warrio: Mjaaee, inte nödvändigtvis, men... om du låter mig välja nåt åt dig, vill du ha det då?
VARIO: Hm... ok, kör till. Det underlättar väl för mig om någon annan väljer en godsak åt mig.
Warrio: Alright, få se... vill du ha denna Marabou chokladen med Oreobitar?
VARIO: Njaee... för mycket socker, och alldeles för sliskigt.
Warrio: Alright, då hoppar vi över den... vad sägs om denna chokladkakan med jordgubbsbitar?
VARIO: Lite bättre. Men det påminner mig ändå om den där sliskliga marabou chokladen.
Warrio: Jahapp, inte denna heller då... få se om det finns nåt annat...
--Efter att Warrio gått igenom hela hyllan-Warrio: Nä, nu ger jag snart upp. Vi har gått igenom nästan hela hyllan här. Kan inte du tänka dig något??
VARIO: Hm... *får syn på en liten chipspåse med vitlökssmak* Men tjenare, där har vi något i min smak.
Jag tror jag tar chipspåsen.
Warrio: Ok. En chipspåse med vitlökssmak alltså... är du verkligen säker på detta val nu, eller blir vi
ståendes här hela dan?
VARIO: Jag lovar och fiser på det Warrio!
Warrio: Aha, då är det hela bestämt nu alltså? Ok grabbar, VARIO har valt sitt nu!
Wario-Ware-Man: Phew, äntligen... då kan vi börja betala våra saker nu.
Berättar Wario-Ware-Man: Efter ett mycket svårt beslut hos VARIO betalar våra vänner sina saker och går
ut till sina bikes och åker vidare. Vad för fler saker de kommer hitta på senare frampå lär vi nog få se så
småningom. Än så länge verkar allt vara frid och fröjd för de iallafall.
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Wario-Ware-Man: Tja, det hela gick ju bra... förutom att VARIO råkade knuffa på en av arbetarna på
Konsum butiken så att han ramlade ner och fick den där hyllan rakt över sig.
Warrio: Amen det var väl ändå inte hans fel heller? Det var någon annan jävel som kom och försökte pusha
oss till att bli klara, och då gick saker och ting lite fel kan man nog säga...
Wario-Ware-Man: Ja ja. Huvudsaken är att vi iallafall slapp betala för skadorna.
Maja: Ursäkta om jag avbryter er, men vi börjar närma oss en liten blomsteraffär ser det ut som. Kan vi ta
och stanna där en stund? Jag behöver titta på lite blommer till mitt hem.
Wario-Ware-Man: Hm... alright, det kan vi väl lika gärna göra då. Vi har ingen speciellt brådis någonstans.
Berättar Wario-Ware-Man: De åker bort till blomsteraffären för att titta på lite blommer. Mestadels Maja.
De andra väntar bara på att Maja ska göra klart sitt lilla ärende.
Warrio: En "liten blomsteraffär" alltså... det verkar inte så på insidan iallafall...
Wario-Ware-Man: Jag vet... Jag har ändå sagt till henne att inte ta för lång tid på sig, så risken för att vi blir
fast här i timmar blir nog ganska liten... om nu inget oväntat inträffar.
--10 minuter senare-Wario-Ware-Man: Gääsp. Har gått 10 minuter nu minst... undrar om hon har fastnat nånstans eller nåt.
--Borta hos Maja, där hon nu står i kön och ska betala sina blommer-Maja: Men hallå eller. Hur länge ska jag behöva vara fast i denna kön?! Skynda er på, jag har inte hela dan
på mig!!
Dumb-Crow som står före: Lägg av med det där. Det tar den tid det tar! Det är inte jag som är ansvarig för
denna köbildningen.
Maja: Jaha, och VEM är ansvarig för det då?
Dumb-Crow som står före: Snubben vid kassan själv verkar det som... *pekar bort mot kassan, där
personen som sköter kassan sitter och läser tidning och dricker kaffe och bulle, och lyssnar inte ett dugg på
kunderna*
Maja: Jahapp... då är jag väl fast här ett bra tag...
--Borta hos Wariobröderna, där de nu sitter och är väldigt uttråkade-Wario-Ware-Man: Nä, nu tar det där biet lite för lång tid på sig. Om vi inte ser henne om en kvart så får vi
väl ta och se efter vad hon råkat ut för.
Warrio: Och VARIO har redan somnat ser jag...
Wario-Ware-Man: Jepp, jag ser det där tröskverket jag med. Ligger där och snarkar som en högt dönande
motorsåg... vi väntar ett tag till så får vi se om hon dyker upp...
Berättar Wario-Ware-Man: De väntar en stund i hopp om att Maja kommer tillbaka igen. Slutligen ser de
henne slingrandes ut ur den oerhört långa kön med den sak som hon ville ha.
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Wario-Ware-Man: Hah, där kommer hon ju! Fastnat i kön eller?
Maja: Japp. Snubben vid kassan vägrar uppenbarligen att serva sina kunder, så jag fick bli tvungen att
tränga mig före alla andra och betala min sak själv.
Wario-Ware-Man: Vad taskigt av honom alltså!
Maja: Just det. Hoppas de som äger butiken får honom utbytt snart. Han verkar inte direkt sköta sitt jobb,
och det är fler som har klagat på honom verkar det som.
Wario-Ware-Man: Ok Warrio, ta och väck VARIO. Vi är klara här nu.
Warrio: Alright sömntuta, upp och hoppa med dig! *klappar händerna hårt så att VARIO vaknar* Biet
verkar ha tittat färdigt här inne.
VARIO: *Gääsp...* alright, jag kommer... *börjar gå ut ur affären med kisande ögon*
Berättar Wario-Ware-Man: Efter att Maja köpt sin sak åker våra vänner vidare. Senare frampå kommer de
fram till en korsning och stannar för att se efter vilken väg de tänker ta.
Wario-Ware-Man: Hm... denna korsningen var allt bra krånglig. Vilken väg ska vi ta tycker ni?
Warrio: Ja du... Jag gissar på rakt fram.
VARIO: Borde vi inte ta vänster kanske?
Wario-Ware-Man: Mjaee... jag tycker det hållet ser väldigt osäkert ut.
VARIO: Äh, vad skulle kunna hända om man svänger åt det hållet va? *börjar åka åt vänster*
Wario-Ware-Man: M-men... Hördu, vänta lite innan du...
Maja: Jag skulle ha svängt åt höger om jag vore ni! ... VARIO, kom tillbaka!!
Warrio: Försent, han har redan tagit vänstersvängen. Och jag ser även på skylten här... att till vänster är det
en återvändsgränd!!
Wario-Ware-Man: VARIO, ta och sväng tillbaka!! Det är en återvändsgränd där du just nu kör!!!
VARIO: Va?!! ... *börjar åka utför klippan och faller ner med sin bike* YAAA-HO-HO-HO-HOIIIIII!!!
Warrio: Oh-oh, det där kommer nog sluta ganska illa för honom!
Wario-Ware-Man: Fort, åt högerhållet allihopa!!
Berättar Wario-Ware-Man: De tar högersvängen och åker i världens ilfart för att se efter hur det kommer
gå för VARIO. Samtidigt där VARIO nu ramlar nerför berget ser vi att han landat rakt ovanpå ett tält och
åker nu nerför berget i väldigt snabb fart. Vid ett lite senare tillfälle hos Wario-Ware-Man och de andra så
har de nu kommit en bra bit.
Wario-Ware-Man: Herrevitlök, jag hoppas verkligen nu att VARIO klarar sig från det där höga fallet...
Warrio: *Stannar sin Wario-Bike när han får syn på något ovanför sig* Hörni, kolla där uppe ovanför oss!!
Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep2 sida8

Wario-Ware-Man: Höh?? *stannar sin bike och tittar ovanför sig* Vad i... en flygande Wario-Bike?!! Värre
saker har jag sett, men det där var den mest konstigaste synen man nånsin sett på länge...
Maja: Och jag ser något annat komma där borta i full karriär! *pekar bort mot den lilla skogen, där
VARIO, sittandes ovanpå ett tält, nu kommer ut i racerfart rakt mot de*
Wario-Ware-Man: Höh... YAAAAAH!!!
*KRASCH!!!*
--Någon minut senare efter kraschen-Wario-Ware-Man: Aoww, vad var det som... *får syn på VARIO sittandes upp och ner på med tältet
bredvid sig* Men tjena där VARIO, tur att du ser rätt så oskadd ut! Det hade kunnat sluta mycket värre för
dig om oturen varit där. *Hjälper VARIO upp på benen igen*
VARIO: Tja, jag har väl fått en skråma eller två, men annars har jag mitt skinn i välbehåll...
Warrio: Om du bara hade lyssnat på våra rop så hade du sluppit åka utför det däringa klippan!
VARIO: Ja ja. Jag hörde er inte i tid bara, och... ja, jag åkte utför liksom.
Wario-Ware-Man: Nåja, huvusaken är iallafall att VARIO klarat sig, och han kunde inget veta. Jag tycker
vi drar ett streck över det här och drar vidare. Det finns mer ställen vi inte varit på än liksom.
Warrio: Alright.
VARIO: Men hörni, jag har ingen bike kvar nu. Den flög iväg utan mig medan jag föll.
Warrio: Tja, du kan få sitta på min bike om du känner för det.
VARIO: Alright, det får väl gå an då.
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO verkade ha turen att klara sig helt oskadd, och efter att ha hjälpt honom
upp på fötterna igen åker våra vänner vidare för att upptäcka fler ställen. Senare frampå börjar det suga lite
i magen på VARIO, så de kikar efter ett litet take-and-drive-away ställe för att köpa lite snabbmat.
Wario-Ware-Man: Ja du, eftersom VARIO's mage redan börjar klaga kan det väl vara dags för lite mat. Om
någon av er ser något take-and-drive-away ställe, hojta till!
Warrio: Sure, Wario-Ware-Man.
Maja: Jag undrar vad mer finns att se på detta Wario Island. Kanske får jag se saker vi annars aldrig får se i
mina hemtrakter.
Warrio: Precis. Vi kommer säkert råka ut för ett eller annat äventyr i fortsättningen, så... vad som helst lär
väl kunna hända.
Maja: Troligen! ... hörni, jag ser ett take-and-drive-away ställe till höger!
VARIO: Ah, äntligen. Jag e svinhungrig!
Wario-Ware-Man: Ok, då svänger vi in där!
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Berättar Wario-Ware-Man: De svänger in på take-and-drive-away stället för att beställa lite mat.
Visserligen en liten kö innan de kommer fram, men att vänta kan ibland vara värt det hela, som de flesta
skulle ha sagt.
Wario-Ware-Man: Fasiken vad man fick vänta då.
Warrio: Precis. Det mest fånigaste var att det inte var en masskö, utan någon i en enda liten bil som hade så
svårt för att bestämma sig vad han skulle ha för nånting.
Wario-Ware-Man: Jag vet, men nu kan vi koppla av och ta detta i våran takt, för... det finns inga andra bilar
eller motorcyklar bakom oss. Jag beställer till oss alla tre, eftersom jag är den enda som har nån form av
plånbok på mig.
Warrio: Alright, fine by me.
Wario-Ware-Man: Ok, då pratar jag in i högtalarn nu då... *börjar prata in i högtalaren där man beställer
sitt käk* Alright, jag skulle vilja beställa mat för tre pers. Jag tänker ta mig en pastarätt. De andra... Öhm...
*vänder huvudet mot de andra bröderna* vad ska ni bröder ha?
Warrio: Jag tar en påse med vitlöksnuggets, och rostade potatisklyftor.
VARIO: Jag... um... jag tar en vitlöksburgare.
Wario-Ware-Man: Bara en vitlöksburgare? Inget mer, typ pomfritt eller så?
VARIO: Hm... Jo, det också. Glömde bara nämna det.
Wario-Ware-Man: Alright. *pratar in i högtalarn igen* Ok, Warrio vill ha en påse vitlöksnuggets och
rostade potatisklyftor. VARIO vill ha en vitlöksburgare med pomfritt.
Snubben som pratar i andra änden: Ok. Något att dricka?
Wario-Ware-Man: Jag tar mineralvatten. Vad vill ni bröder ha?
Warrio: Jag tar en MER.
VARIO: Jag tar en milkshake.
Wario-Ware-Man: Ombytta roller nu alltså? Det brukar alltid vara VARIO som tar en MER annars, men...
nåväl. *pratar in i högtalarn igen* Alright, Warrio vill ha en MER, och VARIO tänker ta en milkshake.
Snubben som pratar i andra änden: Ok, kommer om några sekunder.
Wario-Ware-Man: Ok, då blir det snart krubb grabbar... Undrar hur snabbt det går bara.
Warrio: Jag ser något flygandes uppe i luften. Ser ut som ett litet flygande tefat av nåt slag.
Wario-Ware-Man: Jaså? ... undrar vad för slags ting de kommit på nu.
Berättar Wario-Ware-Man: Ja, verkar som att ett litet flygande tefat med Warionäsa börjat dyka upp ur
tomma intet, och till Wariobrödernas förvåning är det inte aliens, utan deras beställning som strålas ner till
var och en av Wariobröderna. Efter att det har hänt flyger tefatet sen iväg igen.
Warrio: *är tyst en liten kort stund* Vad... var det som just hände egentligen??
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Wario-Ware-Man: Det var nog våran mat som kom verkade det som... snacka om att framtiden bara
plötsligt flyttar in så där! ... nåja, nu har vi fått käket, och det tog även mindre än några sekunder.
Warrio: Öhm... Ska inte du köpa dig lite mat Maja?
Maja: Behövs inte för min del. Jag snuttar lite på min honungsburk i handen här.
VARIO: En som verkligen vet hur man sparar på sina pengar ser jag.
Wario-Ware-Man: Precis. Iallafall, nu tänker vi hugga in på vår beställning, eller hur!
Warrio: Just det.
Berättar Wario-Ware-Man: Wariobröderna börjar hugga in på maten medans de fortsätter åka vidare, med
Maja slurpandes på en burk honung med ett sugrör. Senare frampå är de fortfarande ute och åker, med
sikte på att hitta nåt nytt ställe att kika på.
Warrio: *Buurp!* ... ah, det där var verkligen käk det.
VARIO: Precis. Är liksom fullproppad...
Warrio: Undrar vad mer vi kommer stöta på under våran biketur.
Wario-Ware-Man: Väldigt bra fråga det där. Vem vet, kanske kommer vi till någon bar eller så.
VARIO: *Hör något komma bakom de* Um, Warrio. Det verkar komma några skumma typer bakom oss!
Warrio: *tittar snabbt bakåt för att se efter* Åh nej. Biker-Stocks!! Hörni andra, dags att sätta lite fart. Vi
verkar stöta på problem nu! Ett gäng Biker-Stocks verkar vara ute på sina motorcyklar för att mucka gräl
med andra!!
Wario-Ware-Man: Skit också! Jag hade hoppats på att vi skulle slippa sånt här idag!
Berättar Wario-Ware-Man: De börjar sätta gasen i botten, och hoppas på att kunna skaka av sig de. Men
Biker-Stockarna verkar komma mer närmare de ju mer de gasar. Till slut åker Biker-Stockarna förbi de så
att de sladdar och ramlar av motorcyklarna. Maja däremot verkar ha lyckats hålla sin bike uppe. BikerStockarna stannar där Wariobröderna nu fallit ner på motorvägen.
Warrio: Aoow... vad fanken gjorde ni dårar sådär för, va??
Biker-Stock Nr.1: För att mucka lite med er, tjockisar. Hur så?
Warrio: Tycker jag ni kan låta bli, vi är inte intresserade av att åka runt på våra bikar och tramsa som ni
gör!
VARIO: Jag har till och med slagit mig i arslet på grund av det där! Ni ska då bannemig få för det där!!
Biker-Stock Nr.2: Sure, sure. Mucka gräl med oss bara. Vi kommer inte tycka mindre synd om er för det,
era feta små töntar!
Warrio: Och vem kallar ni tönt va??
Biker-Stock Nr.3: Er tjockisar så klart, hö hö!
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Biker-Stock Nr.1: Iallafall, så tänker vi nu sno era grejor! Ta deras små papperskassar så gasar vi iväg till
vårat kvarter sen och stoppar våra trynen i de och mumsar upp skiten!
Biker-Stock Nr.2 och Nr.3: Jaaaa!!
Berättar Wario-Ware-Man: Biker-Stockarna börjar stjäla Wariobrödernas shoppingkassar. Oavsett vad
bröderna än gör för att ta tillbaka grejerna så åker de alltid på snytingar. Maja ser vad som händer och vill
mer än gärna hjälpa bröderna, men bestämmer för att hålla sig på avstånd så länge. Efter att BikerStockarna gjort sitt "ärende" så bär det av vidare för de.
Wario-Ware-Man: Vänta ni bara! Vi kommer att hinna ikapp er och ge er ett och annat tillbaka!!
Biker-Stock Nr.1: Haah-haah. Som om det skulle hända! ... nu drar vi. Tack för att vi fick ta era grejer. Nu
åker vi grabbar!!
*Brruum, Brruum!!*
Wario-Ware-Man: Hörni, vänta!! ... Åh... där åker de iväg, med allt vi köpt. Varför skulle våran dag bli så
här...
Maja: Än så länge kan vi allt hinna ikapp de Wario-Ware-Man. På ett eller annat sätt ska vi kunna få
tillbaka era kassar!
Wario-Ware-Man: Du har rätt Maja. Vi ska inte behöva känna oss besegrade. Vi kommer efter dig sen
Maja! Måste bara få upp våra bikar igen.
Maja: Ok. Jag gasar iväg efter de så länge!
Wario-Ware-Man: Ok grabbar. Lyft på era arslen så ska vi ta och köra efter de där snubbarna!
Warrio: Alright, Wario-Ware-Man!
Berättar Wario-Ware-Man: De sätter sig på bikarna och gasar iväg efter Biker-Stockssnubbarna. Inom
några minuter är Wariobröderna bakom hälarna på de, och är beredda på att riskera sina näsor för att ta
tillbaka deras grejer. Biker-Stockarna är än så länge inte medvetna om att Wariobröderna snart börjar
närma sig de.
Biker-Stock Nr.2: Hö hö. De där tjockisarna verkar ha sackat efter rejält!
Biker-Stock Nr.1: Precis. Vi kommer att hinna tillbaka till vårat lilla häng långt innan de ens dykt upp!
Biker-Stock Nr.3: *tittar i backspegeln på sin bike* Oh crap. Verkar som att ni båda har fel där!
Biker-Stock Nr.1: Fan vad de är envetna nu då! Men ändå kommer vi allt att få deras bikar att välta
omkull, det kan vi vara fetsäkra på!
Wario-Ware-Man: Alright rötägg! Ni kommer inte undan, vi kommer allt att hinna ikapp er ska ni se!
Biker-Stock Nr.1: Ha, får vi allt se Biker-tjockis. Har nån av er andra lite saker man kan kasta?
Biker-Stock Nr.2: Beror alldeles på vad för nåt du menar.
Biker-Stock Nr.1: Jag menar förstås saker som kan sakta ner de där bakom oss!
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Biker-Stock Nr.2: Ah, det där har vi allt sörru. *tar upp en liten ask med spikar och lämpar av den mitt på
motorvägen* Sådär. Det där lär väl få stopp på de.
Wario-Ware-Man: Uh-oh, dags att köra åt sidan bröder. De ser ut att ha kastat en låda med spikar på vägen!
*svänger mot höger sida av vägen för att undvika spikarna*
Warrio: Alright, då gör vi samma sak VARIO. *svänger mot höger*
Biker-Stock Nr.1: Dammit!! ... Alright grabbar, fortsätt kasta saker på vägen. Vi kan inte låta de hinna
ikapp oss!
Biker-Stock Nr.2 och Nr.3: Alright!
Berättar Wario-Ware-Man: De fortsätter köra. Oavsett vad Biker-Stockarna än gör eller vilken väg de tar
har de Wariobröderna bakom hälarna på de.
Biker-Stock Nr.1: Äh, det är hopplöst!! Vad eller hur vi än gör så är de där tjockisarna alltid bakom oss!
Biker-Stock Nr.2: Hm. Jag och våran andra polare har just mumsat i sig vitlöken de köpt. Kanske kan vi
använda skalen som bananskal??
Biker-Stock Nr.1: Är du dum eller? Bananskal är det enda som får snubbar till att halka. Inte kan väl
vitlöksskal göra jobbet!?
Biker-Stock Nr.2: Dööh... Jag tycker det kan vara värt ett försök iallafall.
Biker-Stock Nr.1: Ok, kör till. Men kommer det där att misslyckas så kommer det att göra det, och då är
det DITT fel att det blev så!
Biker-Stock Nr.2: Äh, det kommer allt att funka sörru! Ok, då kastar jag ut skalen på vägen nu!! *kastar ut
vitlöksskalen mitt på vägen*
Warrio: Hm. Nån dåre verkar ha kastat ut vitlöksskal på vägen!
Wario-Ware-Man: Vitlöksskal säger du... vad fasiken, har de REDAN ätit upp vår vitlök!? Ok Warrio, bäst
att vi svänger mot höger sida igen!
Warrio: Ääh, vad för skada skulle några futtiga vitlöksskal kunna orsaka oss va?
Wario-Ware-Man: Mycket skada faktiskt. Om inte du gör som jag säger nu, så... *ska just försöka svänga
åt höger, men märker inte att han just kört på vitlökskalen och börjar snurra runt som en yr
ballerinagymnast* Waaahh!!
Warrio och VARIO: AAAArgh!!
*KRASCH!*
Biker-Stock Nr.1: Hä hää. Försök hinna ikapp oss nu om ni kan!!
Biker-Stock Nr.2: Och behåll den här kassen med äckliga städgrejer och sånt trams för er själva! *kastar
kassen med alla städgrunkor och sånt rakt på de*
Wario-Ware-Man: Oow!!
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Biker-Stock Nr.2: Jaa, så går det när såna som ni försöker ta tillbaka erat godis, hö hö hö! *får plöstligt syn
på någon annan som plötsligt stannar framför de, vilket visar sig vara Maja* Va fan, något bijävel försöker
blockera våran väg!!
Biker-Stock Nr.1: Sväng ut mot gräsplätten allihopa!!
Maja: Åh nej, SÅ lätt ska ni inte komma undan!! *börjar köra ut på gräsplätten efter de*
Biker-Stock Nr.3: Oh fanken, det där biet ger sig inte, precis som de där tjockisarna!
Biker-Stock Nr.1: Hon kommer inte kunna stoppa oss iallafall! Har vi tagit oss an ett gäng fatsos kan vi
även klå ett litet bi sittandes på motorcykel!!
Berättar Wario-Ware-Man: Biker-Stockarna gör allt de kan för att skaka av sig Maja. Men hur de än gör är
hon fortfarande bakom hälarna på de. Men när de minst anar det har hon plötsligt försvunnit ur deras
synhåll, vilket får de att börja fundera.
Biker-Stock Nr.2: Hm... det däringa biet verkar ha försvunnit nu... Har vi äntligen skakat bort henne tro??
Biker-Stock Nr.1: Mjaa... Jag har mina misstankar där... Nånstans bör hon väl lurpassa på oss. Vi får väl gå
runt och se efter lite.
Berättar Wario-Ware-Man: De går iväg för att titta runt lite för att se om Maja lurpassar på de. Vad de inte
vet är att Maja parkerat bakom en stor skylt bredvid deras bikar.
Maja: Alright, de verkar ha gått iväg nu. Detta är min enda chans att ge igen för vad de gjorde mot
Wariobröderna!
Berättar Wario-Ware-Man: Maja går iväg till Biker-Stockarnas motorcyklar, snor tillbaka kassarna och
lastar upp de på sin motorcykel. Innan hon åker iväg så mixtrar hon med deras motorcyklar lite.
Maja: Hm, få se... vad sägs om att jag drar denna sladden dit, denna skruven hit, och så vidare och vidare,
etc etc... Så där, få se om ni kan köra med de här nu, hi hi... *går iväg till sin bike och börjar köra iväg så
snabbt hon kan*
Biker-Stock Nr.3: Phew... vi har nu letat i vartenda hörne, och ändå ser vi inte bi-fan någonstans.
Biker-Stock Nr.1: Antagligen gav hon väl upp eller nåt... *får se att kassarna de stal inte längre är uppe på
deras bikar* Vad i... någon har snott våran vinst!! Kom grabbar så åker vi iväg och hittar den där tjuven!
Berättar Wario-Ware-Man: De sätter sig på motorcyklarna och ska just starta de, men plötsligt exploderar
motorerna och deras motorocyklar börjar falla sönder. De sitter nu helt snopna och förvirrade.
Biker-Stock Nr.2: Men hallå eller, vad fasen hände med våra galopphästar!?
Biker-Stock Nr.1: Grr... uppenbarligen var det inte tillräckligt av den där tjuven att stjäla våra saker, han
var även tvungen att sabotera våra bikar! ... nä vet ni, utan motorcykel blir tillvaron rätt så tråkig. Kom
grabbar så går vi hem!
Bikar-Stock Nr.3: Men, ska vi inte leta efter den där banditen först??
Bikar-Stock Nr.1: Kan vänta till nån annan dag. Efter vad som just hände har jag förlorat lusten lite.
Biker-Stock Nr.3: Ok, det är du som är ledarn. Kom Biker-Stock Nr.2, dags att dra oss hemåt!
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Berättar Wario-Ware-Man: Bikar-Stockarna börjar att dra sig hemåt, eftersom deras motorcyklar nu har
gått sönder, och utan dem kan de inte ha roligt ute på vägarna. Borta hos Wariobröderna så står de
fortfarande vid sina bikar och försöker fixa dem. Det visar sig vara lönlöst, eftersom de fått rejäla skråmor
efter fallet, vilket har gjort så att de helt och hållet inte går att laga.
Wario-Ware-Man: Nä grabbar, det verkar vara hopplöst att ens försöka fixa de. Utsidan på min bike har
skrapats av helt och hållet, och motorn vill inte ens starta.
Warrio: Samma med min bike Wario-Ware-Man. Min bike däremot verkar vara i ett mycket värre tillstånd
än din. Den är liksom i delar, och varenda en har gått sönder.
Wario-Ware-Man: Att det här bara skulle hända oss... Våran dag hade kunnat sluta så mycket bättre om
inte de där bikerpajaserna kom och förstörde allting!!
VARIO: Hörni, jag ser att Maja kommer!
Maja: Hallå bröder. Hur gick det med er?
Wario-Ware-Man: Inte så värst bra. Efter att vi kraschat så kom det plötsligt en stor lastbil och körde på
våra motorcyklar. Det verkar inte gå att rädda de, som de ser ut nu.
Maja: Jag har tagit tillbaka era kassar här. Det är inte mycket kvar i de ser det ut som. *visar upp
shoppingkassarna för de andra*
Wario-Ware-Man: Aj då. Verkar som att de där Biker-Stockarna trashat innehållet i de tillräckligt nog. Det
är knappt nånting kvar i de.
Warrio: Aaw... jag som hade hoppats på lite kanelbullar när vi kommer hem!
Maja: Jag kan köpa det som saknas om ni vill det.
Wario-Ware-Man: Det uppskattar vi verkligen. Kan du ge oss skjuts hem tror du?
Maja: Um, bränslet på min bike håller på att ta slut, men vi får hoppas på att vi kommer fram till en
bensinstation innan bränslermätarn når noll.
Wario-Ware-Man: Alright bröder, dags att hoppa upp på Maja's bike och fara iväg hemåt!
Warrio: Kommer Wario-Ware-Man!
Berättar Wario-Ware-Man: Våra vänner kör iväg hemåt efter en väldigt lång dag ute på vägarna.
Visserligen slutade det något dåligt för Wariobröderna, men de kan iallafall trösta sig med att Maja shoppar
de saker som fattas åt bröderna, samt att de får komma hem till en soffa som väntar på de. Och nu är den
andra episoden tyvärr över. Det lär bli mer äventyr framöver, och vem vet vad för underligheter episod 3
och kommande episoder kommer att erbjuda.
The End...
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